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Nascida em 2008, a Construtora e Escritório de Arquitetura ADNSSOUZA conta com os principais profissionais o Arquiteto Anderson Souza e Natália Souza. Voltada a 
arquitetura e construção; elaboramos projetos residenciais, interiores, comerciais, industriais, retrofit, institucionais entre outros.

Anderson iniciou sua carreira na área de projetos arquitetônicos com seu pai aos 14 anos de idade. Desde então desenvolveu seu currículo em diversos escritórios como 
Campidelli’s Arquitetura; Espaço Livre Arquitetura; SNTGEO Inteligência Geográfica; SNTGEO Topografia; Antunes dos Santos Arquitetos Associados; Roberto Mamprim 
Engenharia; Escritório de Arquitetura Fabio Gramani. Além de trabalhar como freelance em vários escritórios prestando serviços de projeto de arquitetura, projetos 
executivos, Maquetes em 3D e Vídeos em Real Time, além fiscalização de obra e implementação de padrão de projetos. No longo desta carreira podemos contar entre mais 
400 projetos de arquitetura e mais 500 maquetes de vários temas. 

Natália iniciou sua carreira no ramo incorporação imobiliária na empresa HM Engenharia do Grupo Camargo Correia. Passou por escritórios de arquitetura assim como 
Campidelli’s arquitetura e De Paula e Amoroso arquitetura sempre buscando mais experiência e aprimoramento na área de projeto de interiores.

Contamos com uma equipe de obras e gerenciamento capacitada para as inúmeras tarefas encontradas. Com novas tecnologias, trazemos mais realidade na visualização do 
seu projeto.

Trabalhamos desde a criação da sua casa, interior, estrutura, elétrica, hidráulica, automação, Iluminação, paisagismo, coberturas, pintura, infraestrutura, marmoraria, 
cerâmicas, ferragens, entre vários outros tipos projeto existentes no mercado.

Com inovação e agilidade, trazemos o seu sonho cada dia mais perto da realidade.

Quem Somos



Arquitetura
Executivo
Hidráulica
Elétrica
Estrutural
Interiores
Paisagismo
Asbulilt
Luminotécnico
Retrofit
Regularizações
Administração de Obras
Gerenciamento de Obras
Consultoria Técnica
Acessória Técnica e Laudos
Consultório em Agencia da Caixa Econômica Federa

Serviços



Novidades Serviços
Projeto de Arquitetura / Projeto Executivo. 
Nossos projetos de arquitetura contemplam desde as reunião iniciais de referencias até a licença de obra. Abaixo segue os 
detalhe mais importantes dos nosso projetos que desenvolvemos com o tempo.  Ao decorrer de vários projetos 
identificamos algumas necessidades que em muitas vezes não eram feitos.  Após uma analise criteriosa e através de 
feedbacks de clientes acrescentamos mais detalhes e folhas de detalhamentos os nossos projetos.  

Detalhes das áreas 

molhada

Detalhes dos Ambientes 

com mais detalhes

Detalhes executáveis em 

escala visível com 

especificação de 

revestimento

Cortes e  Vistas em 3D 

Todos os Níveis da Casa em 

3d

Projetos Hidráulicos 100% 

em 3D/BIM

Projetos 100% em 3D/BIM 

Tecnologia que permite 

conciliar orçamentos com 

execução de obra. 

Plantas de cobertura e 

especificação do ferros

Inclui em nosso projeto de 
arquitetura. 

- Projeto de Layout
- Projeto de Forros 
- Projeto Pisos
- Projeto de Cobertura
- Projeto de Jardim 
- Projeto de Esquadrias
- Projeto de Bancadas
- Cortes 2D e 3D
- Hidráulico 100% em 3D
- Elétrico
- Vistas 3D 
- Projeto Simplificado
- Aprovação em Condomínio 

e Prefeituras
- Projeto de Corte e Aterro
- Projeto de Piscina Caderno 
- Caderno final de Entrega 

(impresso)
- Login e Senha de acesso 

para acompanhamento 
diário do seu projeto ou 
processo. 



Projetos
Em nosso portfólio temos 53 obras de nossa autoria projetadas, administradas e na maioria das vezes construídas. 
Todos os nosso projetos são referenciados em outras ideias e formas que se sobressaiam em suas originalidades. Nosso 
intenção em  fazer referencias em outros projetos é simplesmente aplicar uma boa forma e uma excelente função. A 
referencia para um arquiteto é basicamente o inicio da criação. 

Usamos como referencia em nossos projetos vários arquitetos renomados das mais diversificadas 
localidades no globo. Como nos países; Chile, México, Paris, África do Sul e com certeza vários 
escritórios Brasileiros. 

Esse Link mostra nossas obras por localização. 
https://www.google.com/maps/d/edit?mid=zKU3uCWbNTqM.kH0znuTYty4U



Projetos
Casa AL

Área – 300,00 m2
Ano – 2013

Casa XA
Área – 450,00 m2

Amo- 2014

Casa MS
Área – 360,00 m2

Ano – 2014/2015

Casa JB
Área – 280,00 m2

Ano – 2012

Casa NN
Área – 320,00 m2

Ano – 2012

Casa EM
Área – 260,00 m2

Ano – 2014

Casa MT
Área – 396,00 m2

Ano – 2014

Casa BR
Área –270,00 m2

Ano – 2012

Restaurante Setubal
Área 800,00m2

Ano – 2011
Casa RR

Área – 330,00 m2
Ano – 2014

Esse Link mostra mais de nossos projetos. 
http://www.adnssouza.com/

Alguns 



Casa DN
Área – 180,00 m2

Ano – 2014

Igreja C.V
Área – 780,00 m2

Lazer HT
Área – 80,00 m2

Ano – 2015

Casa HM
Área – 350,00 m2

Ano – 2013

Casa BB
Área – 160,00 m2

Ano – 2010

Reforma Rosana
Área 120,00m2

Ano – 2013

Gourmet MG
Área 60,00m2
Ano – 2014

Casa CL
Área – 220,00 m2

Ano – 2010

Casa CT
Área – 305,00 m2

Ano – 2009

Esse Link mostra mais de nossos projetos. 
http://www.adnssouza.com/

Gourmet SN
Área 320,00m2
Ano – 2010



Esse Link mostra mais de nossos projetos. 
http://www.adnssouza.com/



Esse Link mostra mais de nossos projetos. 
http://www.adnssouza.com/



A administração de Obras funciona de forma com que cliente seja totalmente amparado por nós. Desde as escolhas da fundação até os revestimentos e metais da casa.  

De forma dinâmica damos parâmetros de preços e expectativas de gastos para que a sua obra possa ter um inicio e um fim.  
Com uma equipe experiente, trazemos a segurança de que sua obra seja feita fielmente como seu projeto.  

É fato que estamos equipados com as principais novidades de mercado proporcionando ao cliente economia e qualidade. No sistema de administração de obras, você 
contara com visitas diárias, compatibilização de projeto com obra, auxilio técnico, cotações e compras de materiais, auxilio de um design de interiores, relatório fotográfico 
do inicio ao fim da obra, auxilio na compra de acabamentos e pesquisa de mercado. Sendo qualquer mudança e ou acréscimo de obra feito pelo arquiteto responsável. Em 
nosso site temos a área restritiva do cliente que semanalmente atualizamos com fotos, vídeos, projetos, cronogramas entre outros mais aspectos de sua obra.  

Administração de Obras

Perfil do Cliente- Pessoas que não tem tempo e nem conhecimento técnico para fazer todo processo de compra e logística, entregas e resolver duvidas técnicas
que possam aparecer na obra . Muitas vezes trabalha em outra cidade e não tem contato direto com a obra, e gostaria de ter feedbacks diários de tudo que
acontece. Quer controlar o que entra e sai da obra, e saber em tempo real quanto sua obra esta por metro quadrado.



No sistema de gerenciamento de obras, você contara com visitas diárias, se necessário, compatibilização de
projeto com obra, auxilio técnico, auxilio de um design de interiores, relatório fotográfico do inicio ao fim da obra,
auxilio na compra de acabamentos e pesquisa de mercado.

Qualquer mudança e ou acréscimo de obra será feito pelo arquiteto responsável. Nosso serviço basicamente é fazer
com que o projeto seja executado como projetado e se tiver que fazer alguma modificação será feita após analise
técnica .

Gerenciamento de Obras

Perfil do Cliente – Pessoas que conseguem ter um mínimo de contato com a obra pelo menos 1 vez por dia, sendo ela mesma ou parentes. Ainda sem aparato
técnico para lidar com situações de extremo estresse e modificações técnicas que posam ocorrer na obra. Neste acaso tem possibilidades de compra de material
e serviços externos.



Obras de Agencias da Caixa 
Econômica

Caixa Econômica Holambra
Área – 490,00 m2

Ano – 2014/2015

Caixa Econômica Jaguariúna
Área – 790,00 m2

Ano – 2013/2014

Caixa Econômica Elias Fausto
Área – 450,00 m2

Ano – 2011/2013

Caixa Econômica Valinhos
Área – 790,00 m2

Ano – 2010/2011

A adnssouza iniciou estes tipo de trabalho 
no ano de 2010 e desde lá já estamos em 
nossa 4 agencia que fazemos do inicio até 
a inauguração.

Estas construções foram um grande 
aprendizado em todas as área da 
construção de um edifício para nós..  

Aprendemos a trabalhar com uma grande
gama de projetos de arquitetura, elétricas,
hidráulica, mecânica , ar-condicionado,
CFTV, Alarmes, Logica, Automação,
Paginação de Pisos, Esquadrias,
Luminotécnicos, Quadros TTA,
Aterramentos entre outros mais que
posam ser usados para a finalização de
uma agencia.
Gerenciamentos todas as compras, 
entregas e instalações, nada é feito sem 
que passe por nossa especificação. 

E após tudo isso somos                                
semanalmente auditados para que a obra 
seja feita de acordo com o projeto.  

Para mais projetos visite www.adnssouza.com


